
 تِْ٘ کٌٌذُ  علٖ ًذافٖ            (غسًَٗبى، سلجَق٘بى ٍ خَارزهشبّ٘بى)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعٖ ّشتن            درس س٘سدّن 

 غسًَٗبى چرا بِ اٗي ًبم هشَْر شذًذ؟-1

 .آغاس وزد٘ذ تٝ ا٤ٗ ٘اْ ٔطٟٛر ضذ٘ذ (غش٘ٝ)غش٤ٛ٘اٖ دٚدٔا٣٘ تزن تثار تٛد٘ذ وٝ چٖٛ حىٛٔت خٛد را اس ضٟز غش٥٘ٗ 

 سِ سلسلٔ ترک تببر کِ اٍاخر قرى چْبرم تب اٍاٗل قرى ّفتن ّجرٕ در اٗراى حکَهت هٖ کردًذ، کذاهٌذ؟-2

 .غش٤ٛ٘اٖ، سّجٛل٥اٖ، خٛارسٔطا٥ٞاٖ ٚ ٔغٛالٖ

 هحوَد غسًَٕ چگًَِ بِ حکَهت رس٘ذ؟-3

خ٥ّفٝ ػثاس٣ ٥٘ش . ٍٞٙا٥ٔىٝ حىٛٔت سأا٥٘اٖ تٝ ٟ٘ا٤ت ضؼف ٚ ٘اتٛا٣٘ رس٥ذ، ٔحٕٛد غش٢ٛ٘ وٝ حاوٓ غش٘ٝ تٛد، خزاساٖ را تصزف وزد

 .حىٛٔت اٚ را تٝ رس٥ٕت ضٙاخت

 چــرا سلطبى هحوَد غسًَٕ در اکثر جٌگْبٗش پ٘رٍز هٖ شذ؟- 4

 .تٝ پطتٛا٘ٝ سپاٜ ٥٘زٚٔٙذش

 سلطبى هحوَد بِ چِ جْت در تبرٗخ شْرت ٗبفت؟-5

 .چٖٛ چٙذ٤ٗ تار تٝ ٞٙذٚستاٖ ِطىزوط٣ وزد

 بْبًٔ سطبى هحوَد غسًَٕ از لشکرکشٖ بِ ٌّذٍستبى چِ بَد؟-6

 .تٝ تٟا١٘ رٚاج اسالْ تٛد ٣ِٚ در اصُ تٝ طٕغ ثزٚت ٍٞٙفت٣ وٝ در ا٤ٗ وطٛر تٛد ا٘جاْ ٣ٔ ٌزفت

 پس از سلطبى هحوَد چِ کسٖ بِ حکَهت رس٘ذ ٍ سراًجبهش چِ شذ؟-7

اٚ اس سّجٛل٥اٖ ضىست خٛرد ٚ ٔذت٣ تؼذ تٛسط .  اٌز چٝ اٚ فزٔا٘زٚا٣٤ ت٣ تان ٚ جسٛر تٛد أا تذت٥ز پذر را ٘ذاضت–پسزش سّطاٖ ٔسؼٛد 

 .سپا٥ٞاٖ ضٛرض٣ خٛد تٝ لتُ رس٥ذ

 .استَار بَد..  ٥٘ز٢ٚ ٘ظا٣ٔ.. قذرت ٍ حکَهت غسًَٗبى بر -8

 چرا حکَهت غسًَٗبى هحبَب٘ت ٍ هقبَل٘تٖ کِ صفبرٗبى، سبهبً٘بى ٍ آل بَِٗ در ب٘ي هردم داشتٌذ بٖ بْرُ بَدًذ؟-9

 .چٖٛ لذرت ٚ حىٛٔت غش٤ٛ٘اٖ تز ٥٘ز٢ٚ ٘ظا٣ٔ استٛار تٛد

 رابطٔ حکَهت غسًَٗبى بب خلفبٕ عببسٖ چگًَِ بَد؟-10

 .رٚاتط آٟ٘ا دٚستا٘ٝ تٛد ٚ سالط٥ٗ غش٢ٛ٘ تخصٛظ سّطاٖ ٔحٕٛد، خٛد را ٔط٥غ ٚ تاتغ خالفت ػثاس٣ ٣ٔ دا٘ستٙذ

 سلجَق٘بى چِ کسبًٖ بَدًذ؟-11

 .طا٤فٝ ا٢ اس تزواٖ تٛد٘ذ وٝ پس اس پذ٤زش اسالْ تٝ ٔاٚراءاِٟٙز ٟٔاجزت وزد٘ذ

 طُغرل کِ بَد؟-12

 .٤ى٣ اس ٘ٛادٌاٖ سّجٛق تٛد وٝ پس اس ضىست دادٖ سّطاٖ ٔسؼٛد غش٢ٛ٘ در ٥٘طاتٛر تز تخت ٘طست

 هؤسس سلسلٔ سلجَق٘بى کِ بَد؟-13

 طُغزَ

 



 

 طُغرل پس از رس٘ذ بِ حکَهت چِ کرد؟-14

اٚ پس اس تسخ٥ز ٔٙاطك ٔختّف ا٤زاٖ تٝ تغذاد رفت ٚ حىٛٔت ض٥ؼٝ آَ ت٤ٛٝ را تزا٘ذاخت ٚ سپس خطز٢ وٝ اس جا٘ة خالفت فاط٣ٕ ٔصز 

 .ٔتٛجٝ ػثاس٥اٖ تٛد را اس ٥ٔاٖ تزداضت

 خل٘فِ عببسٖ بِ طُغرل چِ لقبٖ دادُ بَد؟-15

 سطاٖ روٗ اِذ٤ٗ 

 چرا خل٘فِ بِ طُغرل لقب سلطبى رکي الذٗي داد؟-16

 تٝ د٥ُِ اس ٥ٔاٖ تزداضتٗ خالفت فاط٣ٕ ٔصز

 .بـــَد..  آِة ارسالٖ.. برادرزادُ ٍ جبًش٘ي طُغرل -17

 اقذاهبت آلب ارسالى را بٌَٗس٘ذ؟-18

 .اٚ تٛا٘ست تا رإٞٙا٣٤ خٛاجٝ ٘ظاْ إِّه ٚس٤ز، رل٥ثاٖ داخ٣ّ را سزوٛب وٙذ ٚ تز لذرت ٚ استحىاْ حىٛٔت سّجٛل٣ ت٥فشا٤ذ

 آلب ارسالى در ًبرد هَالزگرد چِ کرد؟-19

 .ر٥ٔٚاٖ را ضىست سخت٣ داد ٚ أپزاتٛر رْٚ ضزل٣ را تٝ اسارت ٌزفت

 .بَد..  خٛاجٝ ٘ظاْ إِّه..هشَْرترٗي ٍزٗر دٍرٓ سلجَقٖ -20

 ًت٘جِ پ٘رٍزٕ آلب ارسالى در جٌگ هالزگرد چِ بَد؟-21

 .تخطٟا٢ ٚس٥ؼ٣ اس آس٥ا٢ صغ٥ز تٝ تصزف سپا٥ٞاٖ سّجٛل٣ در آٔذ

 .بِ اٍج قذرت خَد رس٘ذ.. ّٔىطاٜ..حکَهت سلجَق٘بى در زهبى -22

 .بَد.. ٥٘طاتٛر..پبٗتخت طُغرل شْر -23

 هلک شــبُ کِ بَد ٍ چِ کرد؟-24

ّٔىطاٜ پسز آِة ارسالٖ تٛد ٚ اس پادضاٞاٖ ٔطٟٛر سّجٛل٣ وٝ ٔٙاطم٣ اس ٔاٚراءاِٟٙز ٚ ضاْ را فتح وزد ٚ حىٛٔت سّجٛل٥اٖ را تٝ اٚج لذرت 

 .رسا٘ذ تٝ طٛر٢ وٝ ٔحذٚد٠ جغزاف٥ا٣٤ ا٤زاٖ تا سٔاٖ ساسا٥٘اٖ تزاتز٢ ٣ٔ وزد

 .بَد..   اصفٟاٖ..پبٗتخت هلکشبُ شْر -25

 چرا در ب٘ي سِ سلسلٔ ترک تببر، سلجَق٘بى اّو٘ت ب٘شترٕ در تبرٗخ اٗراى داشتٌذ؟-26

 .س٤زا ٔحذٚد٠ جغزاف٥ا٣٤ ا٤زاٖ تا سٔاٖ ساسا٥٘اٖ تزاتز٢ ٣ٔ وزد ٚ اس ٔاٚراءاِٟٙز در ضزق تا در٤ا٢ ٔذ٤تزا٘ٝ در غزب ٌستزش ٤افتٝ تٛد

 چرا گردشگراًٖ کِ بِ ترکِ٘ هٖ رًٍذ، در اٗي کشَر آثبر ٍ بٌبّبٖٗ از دٍرٓ سلجَق٘بى هشبّذُ هٖ کٌٌذ؟-27

چٖٛ تزو٥ٝ در آٖ سٔاٖ لسٕت٣ اس لّٕزٚ أپزاتٛر رْٚ ضزل٣ تٛد ٚ در جًٙ ٔالسٌزد تٝ تصزف سّجٛل٥اٖ در آٔذٜ تٛد ٚ سّجٛل٥اٖ در آ٘جا 

 .تٙاٞا٣٤ ٕٞچٖٛ تٙاٞا٣٤ وٝ در ا٤زاٖ داضتٙذ را تٝ ٤ادٌار ٌذاضتٙذ

 

 



 

 . هطبلبٖ را بٌَٗس٘ذ"دستبٍرد جٌگ ّبٕ صل٘بٖ" ، "جٌگ ّبٕ صل٘بٖ"، "س٘ر تبرٗخٖ جٌگ ّبٕ صل٘بٖ"در هَرد -28

جًٙ ٞا٢ ص٥ّث٣ در ٔجٕٛػٝ ٞطت جًٙ تٛد . تٝ ٔجٕٛػٝ ا٢ اس جًٙ ٞا٢ ٔذٞث٣ ت٥ٗ ٔس٥ح٥اٖ ٚ ٔسّٕا٘اٖ جًٙ ٞا٢ ص٥ّث٣ ٌفتٝ ٣ٔ ضٛد

 تٝ ٚلٛع پ٥ٛست، ا٤ٗ جًٙ تٝ دػٛت پاج ا٘جاْ ٌزفت ٚ ضزوت وٙٙذٌاٖ در ا٤ٗ جًٙ ٞا٢ ػالٔت ص٥ّة تز 1291 تا 1096وٝ ت٥ٗ ساِٟا٢ 

آضٙا٣٤ تا تٕذٖ اسال٣ٔ، تزجٕٝ آثار ػ٣ّٕ ٔسّٕا٘اٖ تٝ ستاٖ الت٥ٗ ٚ ا٘تماَ : ا٤ٗ جًٙ ٞا دستاٚردٞا٣٤ ٔا٘ٙذ. ر٢ٚ ِثاس ٞا٢ خٛد دٚختٝ تٛد٘ذ

 .وتاب ٞا ٚ دا٘ص ٔسّٕا٘اٖ تٝ ارٚپا را در تز داضت

 .علل اقتصبدٕ ٍ س٘بسٖ جٌگ ّبٕ صل٘بٖ را بِ طَر هختصر ب٘بى کٌ٘ذ-29

ٚ سّجٛل٥اٖ تا ٘شد٤ى٣ ارٚپا پ٥طز٢ٚ وزدٜ تٛد٘ذ ٚ ارٚپائ٥اٖ اس ا٤ٗ ِحاظ تس٥ار . فمز ٚ ت٥ىار٢، ت٥ٕار٢، لحط٣ ٚ ٌزس٣ٍٙ در ارٚپا رٚاج داضت

ت٥ٕٙان تٛد٘ذ در چ٥ٙٗ ضزا٤ط٣ ٥ٔاٖ ٔس٥ح٥اٖ ٚ ٔسّٕا٘اٖ جًٙ ٞا٢ ص٥ّث٣ درٌزفت ٚ ارٚپائ٥اٖ ا٘ثٜٛ ت٥ىاراٖ ٚ فم٥زاٖ را تٝ ا٥ٔذ غارت أٛاَ 

سزا٘جاْ ا٤ٗ جًٙ ٞا تا پ٥زٚس٢ س٥اس٣ ٚ ٘ظا٣ٔ ٔسّٕا٘اٖ ٚ ضىست ارٚپائ٥اٖ تٝ . ٔسّٕا٘اٖ ٚ حُ ٔطىالت التصاد٢ رٚا٘ٝ ا٤ٗ جًٙ وزد٘ذ

 .پا٤اٖ رس٥ذ

 تجسِٗ ٍ فرٍپبشٖ سلجَق٘بى چگًَِ صَرت گرفت؟-30

پس اس ٔزي ّٔىطاٜ، ضاٞشادٌاٖ ٚ فزٔا٘ذٞاٖ ٘ظا٣ٔ تزا٢ رس٥ذٖ تٝ تاج ٚ تخت تٝ جاٖ ٤ىذ٤ٍز افتاد٘ذ ٚ ا٤ٗ اختالفات تا سمٛط سّجٛل٥اٖ 

 .ادأٝ پ٥ذا وزد

 سرزه٘ي خَارزم در کجب بَد ٍ بِ پبدشبُ آى چِ هٖ گفتٌذ؟-31

 .تٛد ٚ تٝ ضاٞاٖ آ٘جا، خٛارسٔطاٜ ٣ٔ ٌفتٙذ (آراَ)٘اح٥ٝ ا٢ حاصّخ٥ش ٚ آتاد در جٙٛب در٤اچٝ خٛارسْ 

 خَارزهشبّ٘بى چگًَِ تَاًستٌذ بر بخشْبٕ زٗبدٕ از اٗراى پ٘رٍز شًَذ؟-32

ٚلت٣ حىٛٔت سّجٛل٥اٖ ضؼ٥ف ضذ آ٘ٝ اس فزا٘ثز٢ سزپ٥چ٣ وزد٘ذ ٚ سزا٘جاْ ٤ى٣ اس فزٔا٘زٚا٤اٖ خٛارسْ آخز٤ٗ سّطاٖ سّجٛل٣ را ضىست 

 .داد ٚ تز تخطٟا٢ س٤اد٢ اس ا٤زاٖ چ٥زٜ ضذ

 چــرا پبِٗ ّبٕ حکَهت خَارزهشبّ٘بى چٌذاى هحکن ًبَد؟-33

 .س٤زا اس ٤ه سٛ، خ٥ّف١ ػثاس٣ فزٔا٘زٚا٣٤ آٟ٘ا را تٝ رس٥ٕت ٣ٕ٘ ضٙاختٙذ ٚ اس س٢ٛ د٤ٍز، تسّط٣ تز فزٔا٘زٚا٤اٖ ٔح٣ّ ٘ذاضتٙذ

 حکَهت خَارزهشبّ٘بى تَسط چِ کسٖ سرًگَى شذ؟                                                                -34

 چ٥ٍٙشخاٖ ٔغَٛ

 

 99بْوي 

@Motaleat808 

 


